سازگار با

نظارت بسیار آسان شد.
3

نوار را وارد کنید ،دستگاه بصورت خودکار
روشن خواھد شد

6

پیوست را محکم کنید و عمق نفوذ را تعیین
کنید

9

قطره کوچکی از خون کامالً کافی است

12

2

یک نوار بگیرید و ظرف را سریعا ً دوباره
ببندید

5

نیشتر را وارد کنید و درپوش سبز را ببندید

8

1

دستان را با آب گرم بشورید و بصورت
کامل خشک کنید.

4

پیوست روی حلقھ آبی دستگاه نیشتر را جدا
کنید

7

دستگاه نیشتر را در کناری بگذارید و دکمھ
سبز را فشار دھید

غالف لغزان انتھای پشت دستگاه نیشتر را
بکشید

11

10
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مقدار را وارد کنید و بر اساس درمان خود
عمل کنید

اندازه گیری زمانی رخ می دھد کھ خون
کافی کشیده شده باشد
1120 Wien, Pottendorfer Strasse 25-27
Diabetes-Infoline: (01) 230 85 10
e-mail: office@menarini-diagnostics.at
www.glucomenareo.at

انتھای نوار را در قطره خون قرار دھید

نتایج ذخیره شده را چطور فراخوان کنم؟
 .1لطفا ً دقت کنید کھ دستگاه اندازه گیری خاموش شده باشد (برای
را  3ثانیھ پایین نگھ دارید تا صفحھ  Oخاموش کردن دستگاه ،دکمھ
نمایش خاموش شود).
 .2دکمه  Οرا  2ثانیه پایین نگه دارید تا دستگاه اندازه گیری روشن
شود و به حافظه دسترسی پیدا کنید (عالمت „ “memروی صفحه
نمایش ظاهر می شود).
 .3آخرین نتیجه اندازه گیری روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد .صفحه
نمایش همچنین تاریخ و زمان آزمایش و نشان گذارهای مربوطه را نشان
میدهد.

نظارت بسیار آسان شد.
درگاه نوار آزمایش
باال
روشن/خاموش

 .4برای پیمایش در تمام داده های ذخیره شده ▲ و ▼ را فشار دهید.
 .5دکمه  Οرا  3ثانیه پایین نگه دارید تا دستگاه اندازه گیری خاموش شود.

پیامهای خطای زیر چه معنایی دارند؟
Er 1

خطای سخت افزاری  با تیم خدمات ما تماس بگیرید
(شماره تلفن (Tel. 01/230 85 10

Er 2

نوار آزمایش استفاده یا خراب شده  از نوار آزمایش جدید
استفاده کنید

Er 3

خطای نمونه خون  از نوار آزمایش جدید استفاده کنید و
خون بیشتری را به کار ببرید

Er 4

نوار آزمایش خیلی زود برداشته شد  اندازه گیری را با
نوار آزمایش جدید تکرا کنید

پایین
زمان

تاریخ

نشان گذاری مقادیر اندازه گیری

محصوالت موجود برای شما در یک نگاه
نوارهای آزمایش قند خون

GlucoMen® areo Sensor
 1بسته  50نوار آزمایش دارد.
PZN: 4243722
کد محصول46193 :

وقتی مقدار گلوکز یا قند خون بھ نمایش در می آید و قبل از برداشتن نوار
آزمایش ،برای نشان گذاری مقدار اندازه گیری گزینھ وجود دارد.

نشان گذار „قبل از غذا“
نشان گذار „بعد از غذا“
نشان گذار تمرین
نشان گذار بررسی

اطالعات ایمنی
نیشترها

Glucoject® Lancets Plus
 1بسته  200نیشتر دارد.
PZN: 4195271
کد محصول44123 :

نوارھای آزمایش باید تنھا در ظرف اصلی خودشان نگھداری شود .آنھا را بھ
ظرف دیگری منتقل نکنید تا در برابر آسیب یا آلودگی از آنھا محافظت شود.
بعد از ھر بار استفاده سریعا ً ظرف را ببندید :اگر ظرف برای مدت زیادی در
محیط ھای با رطوبت بسیار باال باز بماند ،نوارھای آزمایش ممکن است مقدار
قند خون را بیش از اندازه برآورد کنند.

